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Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

Samen met waterschappen, gemeenten, de provincies Noord- en Zuid-Holland en het Rijk werkt de provincie 

Utrecht aan complexe en urgente opgaven in het NOVEX-gebied Groene Hart. In het NOVEX-gebied Groene Hart 

wordt een gezamenlijk ontwikkelperspectief voor het gebied opgesteld. Via deze Statenbrief wordt u geïnformeerd 

over het proces om te komen tot een ontwikkelperspectief. 

 

Inleiding: 

Het Groene Hart is een waardevol landschap en heeft een eigen identiteit. Het is een gebied waar volop wordt 

gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Tegelijkertijd staat het Groene Hart voor grote, complexe en urgente opgaven die 

vragen om ruimte en om integrale oplossingen, zoals het afremmen van de bodemdaling, reductie van stikstof en 

CO2-emissies, de transitieopgave voor de landbouw, natuur en energie, en de vitaliteit van steden en dorpen. Deze 

opgaven oefenen druk uit op de ruimte en kwaliteit van de leefomgeving in het Groene Hart. Samen met 

waterschappen, gemeenten, de provincies Noord- en Zuid-Holland en het Rijk werkt de provincie Utrecht aan 

complexe en urgente opgaven in het Groene Hart. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft afspraken gemaakt 

over de gezamenlijke opgaven, inzet, doelen, kaders en uitgangspunten. Hiertoe is op 19 mei 2022 een 

bestuursovereenkomst gesloten, deze heeft gedeputeerde Van Essen namens de provincie Utrecht ondertekend. Op 

31 mei 2022 bent u hier via een Statenbrief over geïnformeerd.  

 

Vanwege de stapeling van opgaven in het gebied en de noodzaak voor een gezamenlijke, integrale aanpak daarvan, 

heeft het Rijk het Groene Hart aangewezen als NOVEX-gebied. Dit is onderdeel van de sterkere nationale regierol 

die het Rijk inneemt in de RO, zoals aangekondigd in de RO-brief (17 mei 2022) en via het Programma NOVEX (1 

juli 2022). In NOVEX-gebieden komen veel nationale opgaven en doelen samen, is de transitie ingrijpend of overstijgt 

het de grenzen van de provincie. Daarom werkt het Rijk werkt daar gebiedsgericht samen met medeoverheden. Per 

NOVEX-gebied wordt een ontwikkelperspectief, uitvoeringsagenda en regionale investeringsagenda opgesteld.  

 

 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-Water-en-Wonen/2022/15-juni/13:30/PS2022RGW32-SB-betreffende-Bestuursovereenkomst-Groene-Hart.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-nationale-regie-in-de-ruimtelijke-ordening
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/programma-novex
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Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Groene Hart 

De komende maanden wordt er in het NOVEX-gebied Groene Hart gewerkt aan het ontwikkelperspectief. Het 

ontwikkelperspectief schetst het toekomstbeeld voor het Groene Hart en benoemt ambities en spelregels om dit 

toekomstbeeld te realiseren. Daarmee biedt het ontwikkelperspectief een integraal kader voor ontwikkelingen in het 

Groene Hart. Het vormt ook de basis voor de volgende stap in het proces: de uitvoeringsstrategie. Dan wordt de 

gewenste ontwikkelrichting concreet en gebiedsspecifiek in gebiedsprocessen en projecten vormgegeven.  

 

In het Bestuurlijk Platform zijn afspraken gemaakt over het proces om te komen tot het ontwikkelperspectief. Er is 

afgesproken dat dit gebeurt in een iteratief proces, dit houdt in dat het opstellen van het ontwikkelperspectief 

gelijktijdig gebeurt met het opstellen van de provinciale ruimtelijke voorstellen en de provinciale 

gebiedsprogramma’s landelijk gebied (in het kader van het NPLG). Er werken drie provincies samen in het Groene 

Hart, die ieder aan de lat staan voor een eigen provinciaal ruimtelijk voorstel en programma landelijk gebied (in de 

provincie Utrecht werken we aan het Utrechts Programma Landelijk Gebied). Zowel ambtelijk en bestuurlijk zoeken 

we nauwe verbinding en afstemming tussen de verschillende trajecten. 

 

In het Bestuurlijk Platform is ook afgesproken dat het Ontwikkelperspectief voortbouwt op studies die eerder zijn 

ontwikkeld op het niveau van het Groene Hart, zoals het Perspectief Groene Hart 2040 en Ontwerpend onderzoek 

Bodem, Water en Landgebruik en de Landschapsbiografie. Op dit moment wordt ook gewerkt aan een ontwerpend 

onderzoek energietransitie, een watersysteemkaart voor het Groene Hart en een Regionale Economische Agenda. 

De inzichten hieruit worden ook benut bij het opstellen van het ontwikkelperspectief. Om goed te benutten wat er al 

ligt, is afgesproken dat het proces wordt gestart met een vergelijkende analyse van het bestaande omgevingsbeleid 

van de verschillende overheden en de verschillende (ontwerp)studies die in het gebied zijn uitgevoerd.  

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Het Rijk heeft de planning voor de oplevering van de ontwikkelperspectieven gekoppeld aan de planning van het 

provinciaal ruimtelijk voorstel. Dit houdt in dat het concept ontwikkelperspectief in juni 2023 gereed moet zijn, 

tegelijkertijd met de contouren van het ruimtelijk voorstel. In oktober 2023 wordt de bestuurlijke vaststelling van het 

definitieve ontwikkelperspectief voorzien. We verwachten na de zomer het ontwikkelperspectief aan uw Staten voor 

te leggen. Over het ruimtelijk voorstel en de meest recente planning bent u in december 2022 via een Statenbrief 

geïnformeerd. In deze Statenbrief is aangegeven dat u rondom de ijkmomenten wordt geïnformeerd over de 

voortgang van het ruimtelijk voorstel. We zullen u dan ook informeren over de voortgang van het 

ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Groene Hart.  

 

Webinar 

Het coördinatiebureau Groene Hart organiseert op 15 februari 2023 een webinar voor college-, raads- en 

Statenleden en leden van algemeen besturen van de betrokken waterschappen. Hierin wordt toelichting gegeven 

op de stand van zaken en de inhoudelijke bouwstenen voor het ontwikkelperspectief, de samenhang met de 

https://www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/documenten
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/SB-Provinciaal-Startpakket-fysieke-leefomgeving.pdf
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provinciale ruimtelijke voorstellen en de opmaat naar de uitvoeringsagenda voor het Groene Hart. Uiteraard is er 

gelegenheid tot het stellen van vragen hierover. De uitnodiging voor het webinar volgt binnenkort.  

 

Regiobijeenkomsten 

Daarnaast organiseert het Bestuurlijk Platform Groene Hart in 2023 bestuurlijke regiobijeenkomsten die in het teken 

staan van verdieping en dialoog. Deze bestuurlijke input is belangrijk voor het draagvlak, het besluitvormingsproces 

en doorwerking richting de uitvoeringsagenda. Datum en uitnodiging hiervoor volgen binnenkort.  

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


